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ןמדירפ הדוהי אמש 

םלוע דעו םלועמ 

המדקה 

עמשמה ןמ (םלע) םלוע הלימב (תורחא תופשבו תימראבו) תירבעב לחש רבעמה 

בחרנ רכ דימעה ,ילבת' ,שדח עמשמ לש ותופרטצהל 'תויחצנ' ידעלבהו ירוקמה 

םהינשו ,ןשיה תא רקע אל שדחה 2עמשמה םיאנתה ןושלב 1.תוינושל תוקידבל 

,רשקהה יפ לע הזל הז ןיב ןיחבהל ןתינ בור יפ לע .הרופו חלצומ םויק-ודב םישמשמ 

.העידיה א"ה ידי לע הנחבהה תלאשב ףא ןודנ ךשמהב .הרורבו הטושפ הנחבה 

תוחתפתה םע .םייניב תוארוה המכ ל"זח ןושלב ומייקתנ וללה תוארוהה יתש די לע 

,םירכזנה םיירקיעה םיעמשמה ינשב שומישה לש תיבטוקה הייטנה הרבג ןושלה 

ןייעמה .ןיעה ןמ ןה תומלענ בורלש דע ,יתגרדה ןפואב וגוסנ םייניבה תוארוהו 

תויורשפאה תא לוקשל ילב ,לבת וא חצנ ,וז הטושפ הנחבהב םצמטצהל שקבמה 
ופוג .ול תמאות הניאש תינבתל ינושלה רמוחה תא םחור ומצע תא אצומ תורחאה 

.םייניבה יעמשמ תלאשבו אבה םלועהו הזה םלועה םייוטיבב קוסעי הז רמאמ לש 

לש קתרמ בצמ רצונ בינו בינ לכ לש ימינפה רקחמל תושרדנה תוערכהה דבלמ 

תוליטמ ארקמה ןושל תא םימכח ושרד ןהבש תושרדה רשאכ ,םיבינה ינש ןיב עגמ 

רשועב ונא םיכוז ךכ ידי לע .ל"זח ןושל לש תיטנמסה תשקה תא שרדנה רוקמה לע 

ל"זח תושרד לש ילרגטניא קלח אוה הז בכרומ ינושל סחישכ ,היסולגורטה לש הרופ 
.וז תיתורפס הגוס ינייפאממ אוהו 

יוניש אלל ,תיטויפ ןושל ךרד םלוע ינפל סחיה תלימ תטמשה םילהת רפסב הצופנ 

האר .וב יתכרעש ףיקמ רקחמ יפ לע הז אשונל שידקהל יתערכש םירמאמ תרדסמ דחא הז 

רקחמה תורפסל םיאלמ םינויצ ואובי םשו) םלוע תומולעת ,ל"נה ;םילודג לש םמלוע ,ןמדירפ 

יפ לע םיאבומ תידומלתה תורפסה תורוקמ .(ןאכ המדקהב םתוללכב ורכזוהש םיניינעל ףא 

רגאמו http//hebrew-treasureshujiac 11 רתאב תירבעה ןושלל הימדקאה לש "םירגאמ" 

,רוטילקת) ןמרביל לואש ש"ע דומלתה רקחל ןוכמה לש ילבבה דומלתה לש חסונה ירע 

http//) תיאנתה תורפסה לש חסונה ידע רצוא יפ לע אתפסותה חסונ ייוניש .(ה"סשת 

 wwwbiuacil/JS/tannaim). םיביתכ המכ טושיפו םידחא םירוציק תמלשה יתעציב

.ונינפל ןודינה ןיינעל םיעגונ םניאש תואבומב םידחא תומוקמב 

וקרפו ,12-6 ימע ,הקיטנמס ,יתפרצ האר םהיגשומו הארוה ,ןבומ ,תועמשמ םיחנומה לע 

.םשומישב הפיפח תצק ונישרה ןלהל וננונגסב .ללכב ןושארה 

97-77 ימע ,(וי''סשת) ע וננושל 
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[2] ןמדירפ הדוהי אמש 78 

תוטמשה ,דעו םלועל ךלמ 'ה = (זט ,י 'הת)"דעו םלוע ךלמ 'ה" :יחצנ' עמשמה ןמ 

,רחואמה העמשמכ םלוע תלימ האבש ןייעמה המדי ובש ףצר רוציל תויושע הלא 

קוספ לע ע"באר בתכ וז תועטמ איצוהל ידכו ."םלוע ותרובגב לשמ" ז ,וס םילהתבכ 

יתרמא יכ" ג ,טפ םילהת ג."חצנו ןמז קר ארקמה לכב [...] םלוע ןיא" :ומצע הז 
."יונבו דמוע םלועל םשה רסחש יבלב יתרמא" :ע"באר שריפ "הנבי דסח םלוע 

אל ותליחתמ םלועהו" :לבת לע וב אצויכ םירחאו הז קוספ ובסה ל"זח ישרדמ םלוא 

;[145 ימע] ט ,הריש אתליכמ) "הנבי דסח םלוע יתרמא יכ ינש דסחב אלא ארבינ 

דחא קידצ" שרדנ (הכ ,י ילשמ)"םלוע דוסי קידצו" .([ד"ע בצ] ח ,תומ ירחא ארפס 

ימע] א ,הריש אתליכמ) "םלוע דוסי קידצו ינש ,ולוכ םלועה דגנכ לוקש אוהש 

:'תושונא' וא 'לבת' עמשמב םיאנתה ןושלמ תודחא תויורקיה גיצנ 

.(ב ,אי םירדנ) ילע םלועה תוריפ ם/סנ[ו]ק 

.(ה ,ד ןיטיג) הייבירו הייריפל אלא םלועה ארבינ אל אלהו 

.(אי ,א הנשה שאר ,אתפסות)ןורמונ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ 

.(גי ,א תוכרב ,אתפסות) םלוע יאב לכ לע הרש איה ירה 

.(ה ,ג הטוס ,אתפסות) הילע םש םינפ םלוע לש ורתסב בשויהש 

ברעמב האצוי המח התיהו םלוע לש תורס םוקמה םהל הנישש דמלמ 

.(ד ,י הטוס ,אתפסות) חרזמב תעקושו 

ימע] גמ םירבד ירפס) םלועלש ושילש ףיציהו סונייקוע הלע העש התואב 

.(דועו ב ,ד ןיטיג) םלועה ןוקית 

.(ז ,ח תומבי ,אתפסות)םירחאב םלוע םייקתי הרותב ישפנ הקשח השעא המ 

,אתפסות)םלוע םורדל המורדו םלוע ןופצל הנופצ ןתונ ,םלוע עובירכ העברמ 

.(ו ,ד ןיבוריע 

םיטונ םינורחאה ינשו) םרשקה יפ לע 'לבתי לש עמשמ הלא לכב ריכהל השקי אל 

וא 'חצנ' ןבומב תוטשפב שמשמ םלוע ןלהלד תואמגודבש יפכ ,('תושונא' עמשמל 

 perpetuity؛

.([ב"ע טק] ב ,ד רהב ארפס) םלוע רכמ 

.(ב ,ג הליגמ) םלוע רכממ 

.([א"ע זצ] ב ,ד רומא ארפס) םלוע ןייניק 

.ליעל יתעצהש הממ תרחא ךרדב םש שרפתנו .3 

,,םלוע דוסי קידצו ,נש םייקתמ םלוע דחא קידצ ליבשב .4 
.<ב"ע חל אמוי) 

.223 ,מע ,שדוחב אתליכמ = .5 
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79 טלוע דעו םלועמ [3] 

.(ג ,ו הטוס ;ג ,ח תומבי) םלוע רוסא 

.(ד ,א ריזנ ,אתפסות ןב ,א ריזנ) םלוע ריזנ 

.(א ,ז ריזנ) םלוע תשודק 

.<[ג"ע גצ] ב ,ה םישודק ארפס) םלוע תשורי 

.(ד ,וכ םילכ) תואמט םלוע רורצ ,תורוהט העש רורצ 

.(ב ,ח האפ) םלועל ןמאנ יול ןבו 

.(וכ ,ה תוכרב ,אתפסות)ןיאמט םלועל סוכה ירוחא 'וא ללה תיב 

ןבומב םלוע תלימשכ 6,הרותב םיחוורה םיקהבומה םייטפשמה םיפוריצב שומישה 

ירבדב ףא ינושל לזרב ןאצ סכנ השענ ,הל ךמסנ יטפשמ גשומו תכמוס 'תצע 

ןידה אוהו ,םלועל דע ,םלוע דע ןכו ,םיאנתה ןושלב דואמ חוור םלוע + ל .םיאנתה 

"םלועמ םדא הב גרהנ אל ןירדהנסב ונייה וליא ,רמוא הביקע 'רו" ؛םלוע1מ 
תוביטחב דואמ םיחיכש תורכזומה סחיה תולימ םע וללה םיפוריצה .(י ,א תוכמ) 

.םיאנתה ירבד 

העידיה א"ה ידי לע הנחבה 

'חצנ' ןבומב םלוע לש תויורקיה יתאצמ אל םיאנתה ירבד לש וללה תוביטחב 

7,(םלועה ןמ)םימודק םניאש םירפסב תוחפל ,תיארקמ תירבעב ונאצמש יפכ ,עודייב 

.תיארקמ תימראבו 

העידיה א"הו ,הכלהל הדגא ןיב ؛םיאנתה תורפסב לבת לש םלוע 

איהו ,םימושיי לש הבחר תשקב םיאנתה ןושל תא הרישעה 'לבת' ןבומב םלוע 

תא םינייפאמה םיבר םיגשומ רוציל וז הלימב םירזענה הדגא ירשקהב תחוור 

אלל הז עמשמב םלוע לש תויורקיהו ,המע החיכש העידיה א"ה .ל"זח תבשחמ 

בייח דחאו דחא לכ" 8;"םלועה היהו רמאש ימ" ؛עודיי םע .ןה תורידנ עודיי 

המחלמו [...] םלועב םולשו" ;(ה ,ד ןירדהנס) "םלועה ארבינ יליבשב רמול 

לח ,םלוע דבע ,םלוע תלואג ,םלוע תנוהכ ,םלוע קוח ,םלוע תקוח ,םלוע תווחא ,םלוע תירב 

אל (םירחואמה םירפסב רקיעב םה ףאש) םלועה דע ,םלועהמ ,םלועה ןמ םייוטיבה דבלמ 

"םלועה יחב עבשיו" :ארקמב רתויב םירחואמה ןמ םהש םירפסב אלא וז הלימב א"ה וניצמ 

לע לח עודייה ןיא הארנכ ןושארה קוספב .(אי ,ג ,הק)"םבלב ןתנ םלעה תא םג" ;(ז ,בי 'ת) 

ןמ .םלוע תומולעת ,ןמדירפ האר תלהק לש ובותכ לע .ול ךמסנה לע אלא ,(ךמוסה) םלוע 
.תובר םימעפ םילהת רפסב אב םלועה דע הרעהה שארבש םייוטיבה 

.י ,ז אמק אבב ;ד ,א אמוי ,אתפסות 
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[4] ןמדירפ הדוהי אמש 80 

ךכב .(ה ,ד ןירדהנס)"םלועב דיחי" 9;(א ,וט תומבי) "םלועב םולשו [...] םלועב 

לש םע תואבה תורוצ רותפל הנשמה לש ןמפואק י"כב ביתכה יגהונל קוזיח 
10.תועדוימכ 

:ד ,ג הטוסב ונינש ,עודיי אלל לבת' עמשמב םלוע לש תויורקיה ןתואל רשא 
וליא ירה םישורפ תכמ ,השורפ השא ,םורע עשר ,הטוש דיסח ימוא היה אוה" 

:בתכ ןייטשפא ן"יר .הקחמנ א"ההו ,ןמפואק י"כב אוה ןכ ."םלוע (ה)ילכמ 

עויס אוצמל השק 11."םלועה ילכמ :ל"צלבא .[רחא ידילע=] א"יע ה [הקחנ'מנ" 

אלא ןאכ העידיה א"ה הדעות אל םלשה ס"קדב .(םלועה ילכמ) וז הסרגל שממ לש 

דועית תעדוימ יתלבה הרוצל שיש העשב 12,"ושוריפב יריאמה ןכו" ,ןכנימ י"כב 

קונית" :אתפסותה ןמ םיוקמ א"ה אלל ןונגסה ,דועו .תואבומבו חסונה ידעב בחר 

תוקבד ןאכ שיש אופא רשפא 13.(ג ,ב הטוס)"םלוע הלכמ הז ירה וישדחל הלועה 

,םוקמ לכמ 14.'לבתי ןבומב םלוע לש תעדוימה הרוצב ןמפואק י"כ יבא לש תשקיע 

ל"נה הנשמב ןמפואק י"כ ביתכ תא םשר ןייטשפא .תויורשפאה יתש תא לוקשנ 

ראש לכב םלוא 15.הז די בתכב תובית לש תיעטומ הקולחל (הנושאר) המגודכ 

בטומ .רוביחה ו"יוב רבודמו ,ו"יו איה תוביתה יתש ןיב הקוחמה תואה תואמגודה 

תעצהב ,ןלהל ונירבדב ןודית איהו ,םלוע הסרגה תא לוכו לוכמ לטבל אל אופא 
.רבסה 

:תוסרג רוריבב ינושלה רוריבה רושק ןהב ףאו ,עוריי אלל תופסונ תויורקיה שי 

י"כב ךכ .(ז ,ח תומבי ,אתפסות)"םירחאב םלוע םייקתי ,הרותב ישפנ הקשח" 

םייקתיו" :טרופרע י"כב ןכו ,"םירחאב םלועה םייקתי" ןושארה סופדב .הניו 

רצק ןונגסה .הניו י"כ לש וז איה תירוקמ הסרגש המוד ."םירחא ידי לע םלועה 

חסונה ידע ראש .ליגרכ העידיה א"ה תטמשומ וב רשא ,הריש ןונגסל טעמ הטונו 

רשפא" :ילבבבש הליבקמב אוהש יפכו ,תוחיכשה תורוצל הרירגו לודלד םיפקשמ 

תמועל וללה תורוצב םייונישה לכ .(ב"ע גס תומבי)"םירחא ידי לע םייקתיש םלועל 

.םייניינת םיארנ ("םלוע םייקתיו") הניו י"כ תסרג 

שי ("םירחאב םלוע םייקתי" ,"םלוע ילכמ") וללה תויורקיהה יתשבש רשפא 

.תעדוימ יתלב הרוצל הייטנ םהיתובקעבו ,הריש ןיעמ םיעצקוהמ תונונגס ונינפל 

.ןמפואק י"כ יפ לע דוקינה .9 

עדוימכ םלוע לש תוארל שי ליעל םימשרנב ןכלו ث 190-189 ,27-26 ימע ,אובמ ,ןולי האר .10 

.(םלועלש) 

.1210 ימע .11 

.בפר-אפר ימע .12 

.הלבמ :ןמרביל תרודהמב ונממו הניו י"כב .טרופרע י"כו ןושאר סופדכ הלכמ יתמשר .13 

.88 ימע ,חסונה ,ןמדירפ האר תרחא תורשפאל 17 הרעה ןלהל הוושהו .14 

תחא תוא ךשמו ןהיתויתואו תוביתה תקולחב תומוקמ המכב רפוסה העט דוחיב ק י"כב" .15 

.(1210 ימע)"הירחאלש הביתל תכייש איה לבא ,הקחמ היגמה ;הינפלש הביתל 
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8 ل םלוע דעו םלועמ [5] 

וליאו 17.םלועה אלו ,"ידש תוכלמב םלוע 16ןקתל" :בר יבד אתעיקתב הוושהו 

.בורל א"ה תכשומ 'תושונא' וא 'לבתי לש םלוע ליגרה ןונגסב 

םלועה יאב לכ / םלוע יאב לכ 

,תוריהזב עירכהל ןתינ אמש םלוא .םידעותמ םלוע(ה)יאב לכ ףוריצב תונונגסה ינש 

חסונ ידע המכש רשפא .םלועה יאב אוה םימכח ןושלב הז יוטיבב ירקיעה ןונגסהש 

18.םלוע יאב לכ יטויפה ןונגסה וב חוור רשא ,"ףקות הנתנו" טויפה ןושלמ ועפשוה 
"םלוע יאב לכ לע הרש איה ירה וישכע המע לע ירש איה ירה הלחתב" :אתפסותב 

ןיא ,הזינג עטק םהיניבו ,חסונה ידע ראשב םלוא .הניו י"כב אוה ןכ .(גי ,א תוכרב) 

לע" השירה לע הנועכ רתוי םיאתמ ךכו 19,םלועה תומוא לע אלא ,ללכ הז ןונגס 
20"המע 

םלוע יאב ןיא תרמא התא [...] םהיניב רודל ידכ םלועה יאב ןיא ימא רצנ רכמנ" 

.םלועב םייסו םלועהב חתפ ,הניו י"כב ךכ .(טי ,ג הטוס ,אתפסות)"םהיניב רודל ידכ 

:הזינג עטק םללכבו ,תויורקיהה יתשב א"הב םלועה םיסרוג חסונה ידע ראש םלוא 

םלועה יאב ןיא התרמא התא [...] םהניברודל ידכ םלועה יאב ןיא ?ר?מא רצנדכובנ" 

21."םהיניב <...><..>כ 

הנשה שאר) "ןורמ ונבכ וינפל םירבוע םלועה יאב לכ הנשה שארבו" :הנשמב 

'דהמ)'גדירבמק י"כב ,המרפ י"כב ,םלועה ,אוה ןכו ,ןמפואק י"כב אוה ןכ .(ב ,א 

ןכו Rab 31a 22,Rab;23 934 ד"מהיב י"כבו ,ENA 2076 3 ד"מהיב י"כב ,(ול 

.(ילופנ)ןושאר סופדבו ,ןדייל י"כ ימלשוריה םע הנשמב 

.ןכתל :"םירגאמ"ב .במק ימע ,ב"לשת םילשורי ,טדימשדלוג ,ד תרודהמ ,ןואג םרמע בר רדס 

.ה תא וקחמנו ,"םלועה תא אלמ וחוכש ךורב" ןמפואק י"כב ב ,ט תוכרבב 

יעטק םה םידעה תשולש ךותמ םיינש .םלועה יאב לכ הסרגה הז טויפב הדעות ףא ,םוקמ לכמ 

.(169 ימע ,טדימשדלוג) הזינג 

לע" ;(ןושאר סופד)"םלועה תומואה לכ לע" J(T-S NS 219 35 = 14ג)"יועה תומוא לכ לע" 

.(טרופרע י"כ> "םלועה תומוא 

הכלה) םש אתפסותב ליעל םג עריא "םלוע יאב לכ" ןונגס סורגל "וללכש"ו ופיסוהש הזכו 

גי תוכרב הוושה) "ולוכ םלועה לכל בא תא ירה וישכע םראל בא תא ירה הלחתכ" :(בי 

לכ לע בא" :14ג הזינג עטקב ."םלועה לכל בא" :ןושאר סופדב הזכו ,הניו י"כב אוה ןכ ;(א"ע 

"םלועה יאב לכל בא" םיסרוג ונא טרופרע י"כב קר .(א"ע הק תבש הוושה)"םלועה תומוא 

ד ,א םירוכיב)"םיוגה לכל בא התא" :ימלשוריב .(םלועה ןונגסל ףסונ דועית אוה םוקמ לכמ) 

.("ךיתתנ םדג ןומה בא יכ" ןושלכ ,[א"ע דס] 

.T-S NS 170 38 = 27ג 

הנשמ" אוהו ,"ןורמ ונבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ" תקיודמה הסרגה ףא תאצמנ ןאכו 

.(10 הרעה 1022 ימע ,הנשה שאר ,הטושפכ אתפסות)"ןאכ מ"היבבש ףלק לע דעומ רדס 

.34-31 ימע ,ןמרבה ;446-440 ימע ,רדיו ;722 ימע ,אובמ ,ןייטשפא הארו 

ונבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ" וב ףאו ,תודקונמ תוינשמה .רדוהמ די בתכמ דירש אוה 

.תמדוקה הרעהבש םינויצה לע םפיסוהל שיו .רכזנה ENA 2076 3 הזינג עטקב ןכו ,"ןורמ 
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י"כ ,אי ,א הנשה שאר ,אתפסות)"ןורמונ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ" :אתפסותב 

.םלועה טרופרע י"כב וליאו .ןושארה סופדבו ןודנול י"כב ,םלוע ,אוה ןכו .(הניו 

םיבר םירשקהב ,םישרדמבו ימלשוריב ןודינה יוטיבה תויורקיה לש עירכמה בורה 

,טועימה תסרג תא ןה בורה תסרג תא ןה םיגדנ .םלועה ןונגסב עובט ,םינווגמו 
:רבדמב ירפסמו ארפסמ תואבומב 

.(2X [ד"ע גקנ א ,גי רומא ארפס) לארשיב הניכשהש םלועה יאב לכל תודע 

.([87 ימע] חפ רבדמב ירפס)ןהל 'ואו 'ועה יאב לכ תא סייפמ ם'וקמהו 

24.([88 ימע] חפ רבדמב ירפס)'וע יאב לכ תא סייפמ 'קמהו 

.([143 ימע] טיק רבדמב ירפס) םלועה יאב לכ לע ףרע ךבוט 

ירפס) םלועה תא תארב ןידב ."םי'לא" .םלועה יאב לכל התא ןודא ."ינדא" 

.([180 ימע] דלק רבדמב 

.([184 ימע] זלק רבדמב ירפס) רמול 'לועה יאבל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ידכ 

א"הב ,םלועה יאב איה םיאנתה תורפסב תירוקמה הרוצהש הרבסל ונא םיטונ ןאכמ 

ןושלמ םידעה תצקמ ועפשוהש המוד "וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ" יוטיבב .העידיה 

.םלוע יאב וסרגו ,טויפה 

אתפסות עטקב האב ארבנה םלועה עודיי תלאשב הנימב תדחוימ העפותש המוד 

:חסונה ידע תוסרג ןה ךכ .ליעל ןיוצש ןיבוריע 

םלוע םורדל המורדו םלוע ןופצל הנופצ ןתונ םלוע עובירכ העברמ :הניו 

םלוע םורדל המורדו םלוע ןופצל הנופצ ןתונ םלוע עוברמ העברמ :סופד 

םלועה םורדל המורדו םלועה ןופצל הנופצ ןתונ םלוע עובירכ העברמ :טרופרע 

םלועה םורדל המורדו םלועה ןופצל הנופצ ןתונ םלועה עובירב העברמ :ןודנול 

הפוקת ןימכ הנעברי םלוע ןימכ העברל לוכי ןיא 25ןיא הסוי 'ר ימא :הניו 

'פוקתה ןמכ הנעברי םלוע ןמכ העברל לוכי ןיא םא יסוי יבר רמא :סופד 

הפוקת ןימכ הנעברי םלועה ןימכ העברל לוכי וניא םא יסוי 'ר ימא :טרופרע 

הפוקתה ןמ הנעברי םלועה ןמ העברל לוכי וניא םא יסוי ר"מא :ןודנול 

ךלוה 26ןודנולו טרופרעדי יבתכב וליאו ,םלוע ,רסחה ןונגסל ןמאנ סופד-הניו ףנע 

ףא ךייש ןאכ עדוימ יתלבה שומישהש רעשמ ינא .העידיה א"הב ליגרה ןונגסה רבוגו 

םעטה ילוא .תואדווב התולתל המב עדוי יניאש אלא ,איהש לכ תירוטר העפותל אוה 

רצק ןונגס האצותהו ,הלימה לע םימעפ שולש הרזח לש הרקמב רצקל עדוי בוטה 

האבה ןודינה סופרוקב הדיחיה תורקיהה וזש ריעהל דוע שי םלוא .הריש ןושל ןיעמ 

.הז םגדמב העידיה א''ה אלל הדיחיה תורקיהה וז .24 

.םש 310 הרעהו 87-79 ,מע ,אתקיתע אתפסות ,ןמדירפ האר 26 
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לש הקירוטרה רקחמ חותיפ םע הז אשונל רוזחל יואר 27.הכלה לש קהבומ רשקהב 

םימלועה תיב ףרצב 'חצני ןבומב יובירה תרוצ 28.הדגאבו הכלהב םיאנתה ןושל 

29.ול ךמסנל ןווכמ עודייה יאדווב םלוא ,םיאנתה תורפסב תעדוימ 

דואמ החיכש םיאנתה ןושלב 'תושונא' וא 'לבתי עמשמב םלוע תבית ,התעמ רומא 

.עודיי אלל תויורקיה םג שי םלוא ,העידיה א"הב אובל הליגר איהו ,הדגא ירשקהב 

רוציקהש םירחא םירשקה וא הריש לש ןיעכ ירוטר בלשממ עבונ הז שומישש רשפא 

םיעצוקהמ הכלה יחוסינש רשפא .םימעפ המכ הלימ לש הרזח ןוגכ ,םהב ףדעומ 

.וז המגמל םה ףא םיכייש םנונגסב 

,רתוי השק ןנוימ רשא תויורקיה רומאכ שי תולקב תונחבומה תויורקיהה דיל 

רפסמל םירושקה ,םיינש ןאכ תונמל ינוצרב ךכל םימרוגה ןיב .ףוקש וניא ןעמשמו 

؛םלוע תומולעת לע רוא םיערוזהו ,תויורקיה לש לודג 

.תורחא תויארקמ-רתב תוגוסבו םימכח ןושלב תובלושמה תורצק תויארקמ תואבומ .א 

,'לבת' וא 'חצנ' ,םיררבומ םיעמשמ ינשל םימכח ןושלבש םלוע תויורקיה ןוימ .ב 

לודיב ינוגו םייניב יעמשמ ףא הל שי םנמאו ;וז הלימ לש התוינוגבר תא ףקשמ וניא 

.ליעל רכזנכ ,תוטושפה תורדגהה תמועל 

היגולופרומו דוקינ ינחוב 

יפ לע םלוע לש םיירקיעה םיעמשמה ינש ןיב הנחבהה לש התופקת תא ונקדב ליעל 

יפכ ,הייטנ תנמתסמ םלוא ,טלחומ ללכ תניחב ןאכ ןיא 30.העידיה א"הב שומישה 

ןיידע ,רשקהה ךותמ תולקב תונחבומ תויורקיהה בורש יפ לע ףא .ליעל טרופש 

ודמע תירוסה הפשה לש םיקדקדמה .םיבר םירקמב וזכ הנחבה עצבל ךרוצ ראשנ 

תימראבו תירבעב התוחתפתהו וז הלימ דוקפת רומאכ ירהש ,וז היעב ינפב םה ףא 

31.תומיוסמ תורוצב דוקינה ךרד הנחבה ואיצמה הלא םיקדקדמ .םיטרפ הברהב םימוד 

."םלועה ןוקית" ,"םלועה ריואל אצי" ןוגכ ,יתכלה רשקהב יתצילמ יוטיבמ הנושב 

.םדוק רצקה לכ ,ןמדירפ ;ןמרוורב התע תעל האר 

םיינמית םלוכ ,םידחא חסונ ידעב םייקתנ עודייה םלוא .עודיי אלל ילבבה חסונ ידע בורב 

Rab 218 ד"מהיב אמוי ;א"ע גנ ,א"ע דמ Rab 6123 2 (EMC 271) ד"מהיב אמוי :טעמכ 

 (270 ENC) םיחבז ;א"ע בי 1 גוצרה ברה די י"כ תוכמ ;ב"ע זס ףדו םש NY Columbia X

 141 893 T ןמדירפ האר םימלועה לכ לע .ב"ע זס אמוי ,ידרפס סופד ןכו ;א"ע טיק ,ב"ע אס,
.םלוע תומולעת 

.31 הרעה ןלהל הארו 

םלעו ,חצנ' עמשמב םלע :ךמסנב םלע לש םינבומה ינש ןיב שרפה עבקנ ירוסה דוקינב 

ללכ עובקל ושקיב ףא תירוסה ירקוח .2900-2899 ימע ,רצוא ,תימם-ןייפ האר .,לבת' עמשמב 

תבסומ םירובח םייוניכ תלעב וא תעדוימהו ,,חצנ' עמשמ לע תבסומ תעדוימ יתלבה הרוצהש 

.527 ,מע ,ןמלקורב ;303 ימע ,תיעדנמ ,הקדלנ האר .,םלוע' עמשמ לע 
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םלוע לש יובירה תורוצ יתשב שומישה יבגל יריבחת ללכ לע דמע טיברש ןועמש 

שמשמ תומלוע יובירה .םינבומה ינשל וז העפות םאתל שקיב ןכו ,םיאנתה ןושלב 

אלל םירשקהב אובי םימלוע יובירה וליאו ,(רפסמ ןוגכ)תמכ הוולמ הלימהש העשב 

הארוהה תא תרשמ םימלוע יובירהש ,ריעהו טיברש ףיסוה וז הנחבה לע .תמכ 

הזו .םימכח ןושל לש 'לבת' הארוהה תא תומלוע יובירהו ,יחצנ' לש תיארקמה 
:ונושל 

ףא .ןארמוקב ןכו .(lx)"דע ימלוע" ,(lix)"םימלוע" ؛ליגר ויוביר ארקמב 

תשמשמ ודיל לבא ,(9x) "םימלוע" אוה חיכשה יובירה םיאנתה ןושלב 

؛תיטנמס-תיריבחת הינתה שיש יל הארנו .(2x)"תומלוע" 

"תומלוע הרשעו תואמ שלש" ؛"תומלוע" + (רפסמ םש) קיודמ תמכ .א 

,ביק רבדמב ירפס) "תומלוע השלשב תותירכ שולש" ;(בי ,ג ןיצקוע) 

הטוס אתפסות) "םימלועה לכ ןובר" ؛ןוגכ ,"םימלוע" םירקמה ראשב .ב 

יח" ןכו ;(55 ימע ,דנ םירבד ירפס ؛שדקמה תיב=)"םימלועה תיב" 32؛(ז ,ו 
.דועו ,"םימלוע ימלועל" ,"םימלועה 

'ה תיבל יוניכה םג ןאכמו ,תויחצנ ארקמב םינייצמ "םימלוע"ו ,"םלוע" 

בורלו - "םימלוע"ב וז הארוהל השמתשה םיאנתה ןושל 33."םימלוע תיב" 

תארוהל "םלוע" דיחיב השמתשה איה לבא 34.שממ םייארקמה םיפוריצב 

דיתע" ؛ימלשוריב ךכו ."תומלוע" יובירה תא ךכל הדחייו ,"האולמו לבת" 

הכוז" ؛ןוגכ ,םיגירח שי ילבבב לבא ;(ב"ע וט תומבי)"...תומלוע ינש לוחנל 

די-יבתכ ואצמנ - (ב"ע ז תוכרב) "ב"הועו ז"הועה םימלוע ינש לחונו 

35."תומלוע ינש" הסרגה תא םימייקמה 

ןושאר סופדב םלוא .הזה םוקמב רוסיח שי הניו י"כבו ,טרופרע י"כמ איה תאזה האבומה 

וכרדכ) טרופרע י"כש המוד .םש אב וניא םימלועה לכ ןוכר ףרצהו ,רחא ןונגס (א"פר היצנו) 

לש ןושארה םופדה חסונ ףידעהל שי יתעדל .םיארומאה ןושל לש ןונגס ןאכ רסומ (םיקרפל 

סופדו הניו י"כ) הלא ינש ירהש ,הניו י"כב םירוסיח שישכ טרופרע י"כ ינפ לע אתפסותה 

ךכ ךותמו) טרופרע י"כ לש הז לע הלועה חסונ ליגרכ ולו ,ומצע ינפב םה דחא ףנע (ןושאר 

ןושל יניינע הברהל ףאו ,(ןמרביל תרודהמב ןושארה םופדה ןמ ומלשוה הניו י"כ ירוסיח 

וללה תונושלב יתקסע םשש ,םלוע תומולעת ,ןמדירפ ןייעו) תמייקו הרירש וז תופידע 
.(טורטורפב 

.29 הרעה ןויצ די לע ליעל האר 

,,םימלוע תוכלמ ןתוכלמש ינפמ ןרקה ןמ וחשמנ המלשו דוד" .תמלשומ תוהזב אלו ,דואמ טעמ 

איה ד ,ז דימת .(גי ,המק ,הת) ,,םימלע לכ תוכלמ ךתוכלמ" תמועל (אי ,ד ןירדהנס ,אתפסות) 

/ "םלוע יח קידצ" .םלוע תומולעת ,ןמדירפ טורטורפב האר ;הנשמה לע תרחואמ הפסוה 

/ Bodl 150 דרופסקוא י"כ ,[61 ,מע] זט ,אחספ ,לאעמשי ,רד אתליכמ)"םימלועה יח קידצ" 

.(ז ,בי ,ת)"םלועה יחב עבשיו" דגנכ (117.1 ןכנימ 
.359 ימע ,טיברש 
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תחאו ,דבלב תויורקיה יתש יפ לע םיאנתה ןושלל ליעל דעות תומלוע יובירה 

לכל ליחנהל ה"בקה דיתע יול ןב עשוהי 'ר ימא" ؛ןיצקוע ףוס תנשמ ןהמ 
שי יבהוא ליחנהל (אב ,ח 'שמ) ינש תומלוע הרשעו תואמ שלש קידצו קידצ 
,ילבב יפ לע הארנכ 36,הנשמל הפסוה וז השעמל םלוא ."אלמא םהיתורצואו 

עשוהי 'רש דוע המו ,םיאנתה ןושל תוביטח םע תינמנ הניאו 37,א"ע ק ןירדהנס 

ביחרנ םא ,םוקמ לכמ .ןושארה רודה לש היינשה העיסה ןמ ארומא אוה יול ןב 

שומישה טלוב ,הבר ארקיובו הבר תישארבבש ,ימלשוריבש תירבעל הקידבה תא 

יובירל םג דועית טעמ שי חסונה ידע תצקמב יכ םא) תמכ םע תומלוע יובירב 

.(םימלוע 

רומאכ ירה ,הדיחי המגודכ תעכ הדודיב ףא לע ,רבדמב ירפסמ תורקיהל רשא 

המגוד איהו ,לארשי חא יארומא ירבדב בטיה דעותמ (תומלוע + תמכ) הנונגס 

הארוהב אב (תומלוע + תמכ) הז שומישב םלוע םא הלאשל רשא .הזה ללכל הפקת 

:אוה ךכ אלמה רשקהה .ןלהל תאז ןבלל הסננ ,'האולמו לבתי 

'ר ירבד ,אבה םלועב תרכת הזה םלועב תרכה ,(אל ,וט ימב)"תרכת תרכה" 

עמוש (םש)"איהה שפנה תרכת" 'וא אוהש יפל 38,לאעמשי ול 'א .הביקע 
הרות הרביד ,תרכת תרכה ל"ת המ ?תומלוע שולשב תותירכ שולשב ינא 

.([121 ימע] ביק רבדמב ירפס) םדא ינב ןושל 

םלועהו הזה םלועה ,תומלוע ינשב תרכ אוהש אביקע 'ר דמל תדכת תרכה ןונגסה ןמ 

לע ףסונ ישילש םלוע שי יכו ,ישילש ןושל םג שי ירה ,לאעמשי 'ר השקה .אבה 
?אבה םלועהו הזה םלועה 

תואובמ ;(םש ןייצש ימלשורי יתאצמ םרטו) "הנשמ וניאו" ؛979 ,מע ,אובמ ,ןייטשפא האר 

.167 ,מע ,ח"ישת םילשורי ,םיה תוילגרמ ,תוילגרמ 'ר ;300 ,מע ,םיארומא 

קידצו קידצ לכל ןתיל אוה ךורב שודקה דיתע ירמ רב אברד הימשמ אברעמב ירמאד" 
אירטמיגב ישי' .אלמא םהיתורצואו שי יבהוא ליחנהל רמאנש תומלוע הרשעו תואמ שלש 

ירמ רב אברד ימשמ אברעמב ירמאד" :גוצרה ברה די י"כב ."יוה הרשעו האמ תלת 

תואמ שלש קידצו קידצ לכל ליחנהל ה"בקה דיתע ל"בירא יראמ רב אבאר ימאד 
הזכו ,"יואה הרשעו האמ תלת אירטמיגב שי ,שי יבהוא ליחנהל רש תומלוע הרשעו 

רחואמ הזינג עטקבו לודגה שרדמב (ןתי םוקמב ליחנהל ןכו ,יול ןב עשוהי ,ר לש ומשמ) 

רמאמ")ותבס ןעטש יפכו ,םש ןירדהנסב תירוקמ הסרג וזש רשפא .(323 ,מע ,ותבס האר) 

לבא ,(324 ימע ,"הנוכנה איה ת תסריג יכ ןאכמו ,ל"ביר םשב ןיצקוע ףוס הנשמל ףסונ הז 

ףוסבש הפסוהה םע ןירדהנס ילבב ןונגס תא ומאית םירחואמה םירסומהש הארנ רתוי 

,מע ,תימע ;םש ןיוצש המו 199-196 ,88-87 ,מע ,אתקיתע אתפסות ,ןמדירפ הארו)ןיצקוע 

.(5 המגוד ,וס 

.לאעמשי ,ר ל"צו ,דיה בתכב אוה ןכ 
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אבה םלועהו הזה םלועה 

ישילש םלוע לעו ,אבה םלועהו הז םלועה לע תבסומ ליעל ןודינב תמכ+תומלוע 

הזה םלועה םאה .לאעמשי 'ר לש תירוטרה הלאשה ךותמ ללשנ ומויק רשא םתומכ 

תחוור העד םויה ןכא ?ןמזה בחרמב וא םוקמה בחרמב תומלוע םה אבה םלועהו 

ךורע דומלת ףאו 39.ל"זח תורפס יפ לע ,םוקמה בחרמב תומלועכ םתוא תוארל איה 
:אוה 

םלועהו הזה םלועה תומלוע יתש וארבנ תויתוא יתשב ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר 

םימלוע רוצ י"י היב יכ ח ,וכ 'שי)'עט המ [ד"ויב דחאו א"הב דחא] אבה 

40.([ג"ע זע] א ,ב הגיגח ,ימלשורי) 

.ןנא יזחנ ןיינעה םצעל .םימכח ןושל לש תומלועב תשרדנ ארקמ ןושל לש םימלוע 

אכמס תונב ןה תאזב ויתודמע םא קפס יכ םאו ,וז הלאשב עגנ ןיטשלקניפ 'א רזעילא 

אצומה תדוקנ .ןמז וא םוקמ אבה םלוע ,הלאשה רוריבל האנ החיתפ וירבדב שי ,םויכ 

םלועל קלח ול ןיאש ימ ןיינעב י קרפ ןירדהנסב הנשמה ןונגס איה םירבדה לש 
؛ונושל הזו 41,אבה 

לש ןבומב אל "םלוע" הלמב שמתשמ 42וז הדועת רבחמש ריעהל שי דוע 

רמולכ ,ןמז לש הארוה אלא ,לבגומ יתלב חטשו םוקמ רמולכ ,תואיצמה ללכ 

דוע ןאכמו .ך"נתב םלוע הלמה לש הנבומ עודיכ ןכו ;ץק ול ןיאש ןמז 

ינפמ .םיאנתה ןונגסמ הזב הנוש הנונגסש ,וז הדועת לש התוקיתעל החכוה 

רואיבה יפלש דימ םישיגרמ ונא ןיא ונתודלי ימימ הנשמב םיליגר ונלוכש 

"In later Hebrew םלוע shifted its meaning to that of the world, and :(267 ,מע) הוול 

 "IS very frequent אבה םלוע and הזה םלוע in rabbinic Hebrew the contrast of. לצא

,מ .אבה םלועהו הזה םלועה - םיגשומה ינשב םלועה תא םגרתמ world (544 ימע) םיורפ 

,ןמצייו)"תרחא (_v) הפוקת אלו רחא 'םוקמ' וניה אבה םלועהש" הרבסה יפל בתוכ ןמצייו 

ורמאנש ,םשבה תגורע רפסב לאירזע ר"ב םהרבא ,ר ירבדל ןייצמו ,(1 הרעה 261 ימע ,שידק 

"The 'end of :(268 ימע ,היצרוטסר)יקסבוקילימ ."ןודא לא" טויפב םילימה רדס ךמס לע 

 days' or eschaton refers to a period when the world as we know it comes to an

 "end and a new world is created. םלועהו הזה םלועה תויורקיה הדוהיךב ןולימב ךכו

.(4872-4869 ימע)"האולמו לבת" ךרעה-תתב תואב אבה 

.טורטורפב ןלהל הארו ,ב"ע טכ תוחנמ הוושה 

תכסמ שארב םעפ דמע הז קרפש ותרעשה לש רשקהב םירבדה תא גיצמ ןיטשלקניפש אלא 

שי לארשי לכ" ,ןירדהנסב םויה לש םירחואמ םירפסב האבה הפסוהה ושארבשכ ףאו ,תובא 

הדועת" ןאכ ונושלב ארקנה אוה ולוכ ףצרהו ,(גיר-ביר ימע ,םש ןייע)"אבה םלועל קלח םהל 

הריפסה ינפל תישילשה האמה עצמאב הרבחתנ "וז הדועת" ותטישלו ,(טק ימע ,םש ןייע)"וז 

.(ביר ימע) 

.41 הרעה ליעל האר 
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לארשימ שיא לכל 'יהיש רמולכ ,אבה םלועב קלח" ןאכ רמול ךירצ ליגרה 

ןיא םלוא .םיתמה תייחתבו חישמה תומיב שדחל ה"בקה דיתעש םלועב קלח 

"תצקמ" "קלח" הלמה עמשמב ןיא ןכו ;ןמז אלא םוקמ ןאכ "םלוע" עמשמב 

,"לרוג"ו "דיתע" םע תפתושמ הלמ איה אלא ,תוחחאה ןיב הזוחא וא 

ןבו טוהאק לש םינולימב 'ייע) הלאשהה ךרד לע הז ןבומב הב ושמתשהו 

ןכו "ךתרותב ונקלח ןתו" םרמאב קלח הלמה תשמשמ הז ןיעכ .(הדוהי 

."יסוכו יקלח תנמ 'ד" בותכב 
םייחו לרוגו דיתע ול שי לארשימ שיא לכלש איה ונתנשמ תועמשמש ירה 

תא רבחמה ארוקו ^אב םייחה ירחא תואבה חצנ תורודל רמולכ ,םלועל 
לע הזה םלועה ,םיחצנ ינש םנשיש רשפא [...] "אבה םלוע" םייחצנה םייחה 

אוהש תומשנה לש אבה םלועו ,תורוד ירודל םדאה ןימ 'יחי וילעש ,המדאה 

אוהש הזה םלועה ؛רחא ןפואב ,םיחצנ ינש שיש רשפא דועו .אבה "חצנ"ה 

יפל םרב .שדח םלוע ליחתי וירחאו ,ףוס ול שי םלוא ,תורוד תורודל דמוע 

הווהה תואיצמה אלו "לבגומ יתלב ןמז" ושוריפ ןאכ "םלוע" םירואיבה ינש 
.ללכב 

תימוקמ אל ,ד"נע יפל ,ותנווכ "ז"הועה" חנומב שמתשמ אוה רשאכ ףאו 

[...] "וב םייח ונחנאש הז לבגומ-יתלבה ןמזה" אוה הזה םלועה ;תינמז אלא 

,תיארקמה התנבהב ןאכ "םלוע" הלמב הדועתה רבחמ שמתשמ הז רואיב יפל 

ושמתשה םיאנתה םגש ףאו ;םיאנתה ןושל לש ,תרחואמה התנבהב אלו 

םיחנומה םנונגסבו םנושלב ירה ,תירוקמה התנבהב וז הלמב םימעפל 

לבגומ-יתלבה םוקמה רמולכ ,תימוקמ הנבה םהל שי ,ב"הועה ,ז"הועה 

םיאצומ ונחנאש ןוויכ .וילע תויחל םידיתע ונאש םוקמהו ,וילע םייח ונאש 

43.ונינפל המודק הדועתש רורב ירה ,הקיתעה םתנבהב םיחנומה תא ןאכ 

תטלשו החיכש התייהש הסיפתהש ,ןיטשלקניפ לש ותודעמ עייתסהל שי הליחת 

.אובל דיתעל ארביהל דמועה םוקמכ אבה םלועה תא תספות ("ליגרה רואיבה יפל") 

קלח ,ד"מל םוקמב ת"יב אוצמל םיפצמ ונייה וז הסיפת יפלש ותלאשב רבחמה קדוצ 

,"אבה םלועב קלח" ,ןודינה טפשמב וז הסרג ןכאו .אבה םלועל קלח אלו אבה םלועב 

44.םימודקה םיידומלתה תורוקמה ןמ לילכ תרדענ ,ת"יבב 

.אכר-כר ימע ,ןייטשלקניפ 

שרדמב .רבוג אוה םירשעה האמבו ,םירחואמ םיבתכבו םירוביחב אלא הז ןונגס ונאצמ אלו 

ילצא ךל ןיא קחצי ול רמאש דמלמ ,(זל ,זב 'רב)ינב השעא המ אופא הכלו" :תורתה תורסח 

,ב ,תושרדמ יתב)"ךביו ולוק ושע אשיו רמאנש הכב ךכיפל אבה םלועב קלח ךל אלו םולכ 

תורגא ת"וש)"אבה םלועב קלח םהל ןיאש ןתואב ןומא תאו זחא תא ונמ אל ןכלד" ;(גמר ימע 

אל ידלי םלועב לבא ,אבה םלועב קלח יל היהי םא עדוי ינניא" :(אס ןמיס ד ד"וי קלח ,השמ 
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portion,יארקמה עמשמהש ריעהל שי הליחת .קלח הלימה יבגל ףא ומע קדצה 

 share, tract עמשמ ףא גהונ ודי לעו ,ארקמ ןושלב דיחיה עמשמה וניא ,profit

 reward, וא ,(י ,ב יהק)"ילמע לכמ יקלח היה הזו ילמע לכמ חמש יבל יכ" ןוגכ

.(די ,זי 'שי)"וניזזבל לרוגו וניסוש קלח הז" 45:'ולזמ ,םדאה לדוגי 

enpnpo؟ הלימה דואמ הצופנ םירעש תיבב תינווי ןושלבש הרובקה תובותכב 

:דוע ריעהו of good fortune,48 47,"לזמ רב" המגרת ןמרביל ש"רגה 46.היתורוצב 

הלאשמ ןייצמה [...] enpnpi םיאצומ ונא ולא תובותכמ הרשע-שמחב ,וזמ הרתי" 

,םייתורפסה תורוקמב בוט קלח יוטיבל הז חנומ הוושה אוה םשו 49."תמה ןעמל 

תובותכ ןושל תא ומגרתו ,הז יוהיז ולביק ץישפילו הבוש a good lot.50 וריבסהו 

"PN may your Jot be (הזה יוטיבה םע םדאה םש אלא וניא ןנושל לכש) הרובקה 

 good" (2 ימע). שוריפ ןמרביל לש ותעצה יפלש ,קדצב םישרפמ ץישפילו הבוש

the wish and the confidence that the departed be happy" אוה תובותכה ןושל 

 in the next world", תורוקמב םדצמ תשרופמ תוקסעתה אלל) םנושל יפל ונייהד

eupnpo =؟ ,התעמ רומא ."to have a part in the next world" (םיידומלתה 

.אבה ןדיעב לזמ לש לרוג = קלח 

,ץלואמ ,יחצנ' ,שממ ארקמ ןושלכ םלוע שרפל ןיטשלקניפ לש ונויסינ םלוא 
יתעדל .תוכיראב ובשייל חרט ומצע רבחמהש יפכו ,םגמוגמ "םיחצנ ינש" ושוריפו 

תויועמשמ תומייקש הדבועה ךותמ אבה םלועה לש ינושלה דוסה תא רותפל לכונ 

תא הרצמ 'חצנ וא האולמו לבת' ,'ןמז וא םוקמ וא' תרוצב הלאשה תדמעה .םייניב 

תונחתהש םירקוחה ואר רבכ .וללה םיבטקה ינש ןיב תערתשמה תיטנמסה תשקה 

תופפוח תוימש תופשב ןהיתויחאו תימראב םלעו תירבעב םלוע הלימה לש תוברה 
יעמשמ לע ,תיניטלב saeculum לשו תינוויב aiftiv לש תוחתפתהה תא הברהב 

.תירוסב ומייקתנ וללה תוימייניבה תויוקדה ןמ הברה 51.הז ךילהת םיוולמה םייניבה 

,לבת וא חצנ ,תיבטוק הנצקהלו םיינשל הדרפהל הייטנה ףוסב הרבג תירבעב וליאו 

,'הפוקת' עמשמהש המוד .םייניבה תויועמשמ וחכתשנ הזה ךילהתה ךלהמ םעו 

םלועהו הזה םלועה)םינודינה םייוטיבב םלוע הלימה תויורקיהל םיאתמה אוה 'ןדיע' 

הידבוע ברה)"אבה םלועב וללח ול ןיא הזכש םדא" ;(133 ימע ,יחימע ,"ידלי")"קלח יל היהי 

.(http //www snunit kl211/m1nhal/word/4236 doc ,ףסוי 

.312 ימע ,ירדק 

.229 ימע ,ץישפיל האר 

.55 ימע ,תינווי ,ןמרביל 

.םש ןיטשלקניפ לש וירבדב תאזל ןויצ ןיא .72 ימע ,(רוקמ) תינווי ,ןמרביל 

 "indicating a wish on behalf of the dead" (םש).

.73 ימע ,םש 

.םלוע תומולעת ,ןמדירפ האר 
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יפכו 52,תורכזומה תויזעולה םילימה לש ןעמשמ תא ףא ןייפאמ אוהש יפכ ,(אבה 

.תילגנאב eon החמצ airav תינוויה הלימה ןמש 

רמאיש רבד שי" :תלהק רפסב שרופמ יוטיבל אב רבכ 'תופוקת' ןבומהש רשפא 

JPS םוגרתב ؛ג.(י ,א) "וננפלמ היה רשא םימלעל היה רבכ אוה שדח הז האר 

."it occurred long ago, in the ages that went by before us" :םגרות 

תופוקת יתשכ םירייטצמ ינש תיב ןמזמ ודרשש תווהתהה יבלש ינש לש םיגשומה 

:(30-29 י) סוכרמ לש ןוילגנוואב ךכו .םתאירבב םינושה תומלוע אלו ,לע 

٤٩١٦ ة '1ון00ט؟ v Xey® upiv(d|1f, 01)581؛ EOTIV 0؟ ('KpfjKev oiiciav ף 

 EVEKEV ؟aypou ף TSKva ٩ Ttarepa ף piytEpa ؟ ףaSeXxpa ؛ ף><a8sX.،poi

 EKaiovxajiX-aolova vuv ٣٢١ ג_|]ף smyjeXiov, Eav آ0أر EJIOU Kai EVEKEV

 Kai pqiepa، Kai ؟Kai dS£X.cpa ؟(مماة8تام01 Kai ؟EV T© Kaipro TOUT،،) oiida

TEKva Kai aYpou؟ JIETO Suayprov, Kai EV T© aicavi T© EpxopEV© ؛؛(0זן\י 

 airaviov54

ינשה בלשה •airov ינשהו Kaipo؛ ןושארה ,ןמז יחנומב םהינש ורדגוה םיבלשה 

,ןושארה וליאו ر(ءممآ صدثس) ם"לע תועצמאב אתטישפב תידוסל םגרות ןכא 

.(٢٥٠٠ حمحمْ> ןמז לש רוהט חנומב ,תינוויכ 

בותכב ותליחתש ךילהתב םיאנתה ןושלב אבה םלועה ,הזה םלועה םייוטיבה רוקמ 

:(ב ,בי) לאינד רפסב 

ןוארדל תופרחל הלאו ,םלוע ייחל הלא ,וציקי רפע תמדא ינשימ םיברו 
55 םלוע 

הזה קוספה ןמ םיביכרמ .יחצנ' ,הרוהטה תיארקמה התארוהב םלוע אב הז בותכב 
:םהב רמשנ 'חצני עמשמהו ,יאמש תיב ירבדב שממ םנושלכ םיאב 

.םלוע ןוארדל תופרחל תחאו ,םלוע ייחל תחא ,ןה תותכ שלש 'וא יימש תיב 

,תיטפילקופאה ןארמוק תורפסב םיתעב ונויד בגא ל"זח ןושלב הז עמשמב הרצקב עגנ טכיל ,י 

תורפסבו (saeculum)יעיברה ארזע רפסב קר [הז ןבומב] ,םלוע' חנומב םילקתנ ונאו" :בתכו 

ימע ,רבורג בתכ ןכו .(70 ימע ,םיתעה ,טכיל)"תיאנתה תודהיבו תורצנב ןכו ונממ תעפשומה 

 210, 217.

ינבו תוחפשו םידבע יתינק" :ז ,ב יהק הוושה םיבר ןושלב םצע םשל דיחי ןושלב לעופ ףוריצל 

.זט ,א םש הארו ;"יל היה תיב 

וא םא וא בא וא תויחא וא םיחא וא תיב בזע רשא שיא ןיא יכ םכל רמא ינא ןמא עושי רמאיו" 

האמ תאזה תעב תופידרה ילגרל אצמי אל רשא .הרושבה ןעמל תודש וא םינב וא ותשא תא 

."םלוע ייח אבל דיתעלו תודשו םינבו תומאו תויחאו םיחאו םיתב םירעש 

 "f ] some to eternal life, others to reproaches, to everlasting abhorrence* (JPS)
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וליא ,םלוע ןוארדל תופרחל תחא .ןירומג ןיקידצ וליא םלוע ייחל תחא 

הנמיה ןילועו הב 56ןיפצפצמו םנהיגל ןידרוי ןהבש ןילוקש .ןירומג םיעשר 

הנח הרמא םהילעו 'וגו שאב תישילשה תא יתאבהו (ט ,גי יכז)ינש ןיפרתמו 

57.(ג ,גי ןירדהנס ,אתפסות) לעיו לואש דירומ היחמו תיממ ייי 0 ,ב ב"מש) 

תועבטמ ועבטוה ךילהתה ךשמהב .שממ קוספה ןושלמ םייונב םיאנתה ירבד ,רומאכ 

.אבה םלועה ,הזה םלועה ןושלה 

אבה םלועה < אבה םלועה ייח < םלוע ייח 

אבה םלועה ףא וא ,אבה םלועה ייח תויהל ךפוה יארקמה םלוע ייח םיאנתה ןושלב 

לש םלוע .ك epxojieva (aiam TO)עמשמה תא תרצוי אבה הלימה תפסוה .ייח אלל 

.'ןדיע' הארוהל 'חצני הארוהה ןמ ךכ ידי לע הרבע תיארקמה האבומה 

לש ףצרב הזב הז םיקשונ תומלועה ינשש םיארומאה ירבדמ םידמל ונא דועו 

:םינדיעה ןיב רבעמה תא ןייצמ ןידה םויו ,םינמז 

ץייקהש םויב ,(ח ,מק 'הת) קשנ םויב ישארל התוכס ןוב 'ריב יסוי 'ר ימא 

ינשש םויב א"ד .גוגלש וקשנ הז ,קשנ םויב א"ד .ףרוחה תא קשונ 

םנכנ אבה םלועהו אצוי הזה םלועה ,[הז תא הז] ןיקשונ תומלוע 
.([ד"ע דינ ב וט תומבי ,ימלשורי) 

.ןמז לש תופוקתו םינדיע םה וללה תומלועהש הנבהל בטיה םיאתמ הז רואית 

לבא ,תופוקת תפלחה לש קהבומ יוטיב אוה "םנכנ אבה םלועהו אצוי הזה םלועה" 

גשומל .רחא סומסוקב םייקה סומסוקה תפלחהל םימגמוגמ הסינכו האיצי תונושל 

אצמנ ןכאש יפכ ,הברחהו האירב לש ןונגסה רתוי ךייש היה ול ונווכתה וליא הז 

תומלוע ארוב ה"בקהש ןכימ והבא 'ר רמא" :םוקמה בחרמב םהש תומלוע לע 

םיקשונה םינדיע = תומלוע ינש ליעל ימלשוריה ירבדבש ,רמוא הווה 58."ןבירחמו 

:הוושהו 59.ףרוחה תא קשונ ץיקהש םשכ ,דחא םויב הזל הז 

רמאנש ,תומה תא ןימעוטו םלועה ןמ תוקסופ תויכלמה זא חישמה אבישכ 

אוהש םוי ,(ז ,די יכז) הליל אלו םוי אל 'הל [עדוי אוה] דחא םוי היהו 

.(2 ימע ,א ,אטוז םירישה ריש) תומלוע ינש ןיב קיספמ 

םוי אוה ,דחא םוי קיספמ ןהיניבש ,תופוקת יתש םה אבה םלועהו הזה םלועה הנה 

.ء221ت 128 ,מע ,תינווי המכ ,ןמרביל ث30-29 ,מע ,ןולי האר 
.ב"ע זט הנשה שאר הוושה 

.68 ,מע ,ט השרפ ,הבר תישארב 

,(םש 452 ימעב הרעה הארו ;453 ימע) אנהכ ברד אתקיספב הפסונש "תרחא השרפ" הוושה 

.ןידה םוי אוה ,(א ,די ,כז)"י"יל אב םוי הנה ,םוי הזיאב" :ףיסומ םשו 
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םירפסה ןמ ארזע ןוזחב אצמנה דואמ םודק רואיתל אילפהל המוד הז ןויער .ןידה 

הנממש תינוויה תא תפקשמה ,תיניטל הסרגב רקיעב ונינפל חנומ הז רפס .םיינוציחה 

60.ירבעה רוקמה ןמ תונונגסו תונושל הברה (תינוויה ךרד) תפקשמ ףאו ,המגרות 

תירבעה לש םימיוסמ םייוטיב רוזחשב הלודג תוריבסל םירקוחה ונעט ןאכמ 

תוינונגס תועפותב תובשחתה םע ,יניטלה םוגרתה ךותמ ארזע ןוזח לש תירוקמה 

רוביחבש saeculum תיניטלה הלימה .תונוש תויאר איבהל ןתינ ןהיבגלש תומיוסמ 

ףקשל ידכ וזב שיו ,םלוע תירבעה הלימל תקיודמ הלבקה ליבקהל אופא הרומא הז 
61.וז לש התוחתפתה תודלות תא 

ןברוחה ןמזב םילשוריב רגש ידוהי היה (יעיברה ארזע רפס) ארזע ןוזח רבחמ 

םימיה תירחא ןוזח רחא ךשמנו ,תיבה ןברוח תואיצמב תושק טבחתה 62,וירחאו 

תפפוח ןברוחה רחאל הנש םישולשכ ותביתכ .לארשיל המוקתו המחנ וב שיש 

ןקותי וב רשא רחא םלועל םיפצמה םידוהי תועד יגוה לש םתבישח תא יאדווב 

.יטפילוקופאה ןוזחב ורואית ללכיי התעמו ,תוועמה 

ענמנ אל יכ םא .ירבע םוגרת לומ תיניטל ,הז רפסמ תודחא תואבומ גיצנ ןלהל 

בחרמכ ונל םיארנה םירשקהב ףא (רוזחשה יפל)םלועב שמתשהלמ ארזע ןוזח רבחמ 

םלועה לש וירואיתו וחונימ ,ותסיפת רקיע ירה ,("אבה םלועה תואובמ") םוקמה 

ןמסמכ ןידה םוי לש רואיתה טלוב תואבומה ןיב 63.ןמז לש תונושלב םיחסונמ אבה 

תרודהמב םגרותש יפכ ירבע רוקממ יאדווב תעבונה הרזח ,festinans festinat ןלהל הוושה 

.11-10 ,מע ,ארזע ,ןוטס ;אירת-זרת ימע ,א ךרכ ,םש אבומב ןייעו .רהמי רהמ :אנהכ 

"The :תופש המכב אמלע ,םלועל הלבקהה יכרד רקסש רחאל ,(219 ימע ,םש)ןוטס קיסמ ךכו 

 constructions indicate that 4 Ezra has undergone the major shift of usage from

 ،most ancient time' used in adverbial phrases to a noun meaning something
 between ،time', ،age', 'world-age', and 'world' There IS no clear external indicator

 4 of which of these meanings may be most appropriate in any given context of

 Ezra, or even whether they may be truly distinguished This must be done on

 contextual grounds In an examination of the uses in 4 Ezra, the following cases

 were isolated where the meaning was felt to be unambiguous It seemed definitely

 ,36 4 to mean 'age', 'world age' in 11 44, 14 10, and 14 11, and also perhaps in

 ,(7 12-13, and 14 17 It seemed definitely to mean 'world' in 5 49, 6 I, 6 59 (x2

 "72 20 13 7 70, 8 50, 9 20, 11 40, and. ימע ,םימיה תירחא ,ןוטס) בחרומה ונויד ןייעו

 180-165).

.הריפסל 90 תנש תוביבסב הארנה לככ בתכנ רפסה (10-9 ימע ,ארזע)ןוטס לש ותעצה יפל 

"the conception, widespread in 4 Ezra, that there are to be :(92 ימע)ןוטס קיסה ךכו 

 two ages and that the present age IS destined to be succeeded by a future one[ ]

 These two ages are referred to as 'times' [ ] 'the time of renewal of creation' [ ]

 or 'ages' (،saecula) [ ] This world and the world to come are often contrasted and

 ".the word saeculum and equivalents are the terms used
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המוד אוהו ,שממ םינדיע ינש לש רואית ,אבה םלועה תליחתו הזה םלועה ץק תא 
.ל"זח ישרדמב עיפומה רויצל אילפהל 

 4 Ezra

םאו הארת יחת םא רמאיו יננעיו 26 ב 

םלועה רהמי רהמ יכ הומתל הברת יחת 

רשא תא תאש לכוי אל יכ 27 ב .רובעל 

םלועה םגשב םתעב םיקידצל חטבוה 

.ןולשכו בצע אלמ הזה 

םירצ הזה םלועה תואובמ ויהיו 12 ה 

יאלמ םיערו םיטעמ םיעגימו םיביאכמ 

תואובמ םלואו 13 ה .תואלת יברו תונכס 

םישועו םיננאשו םיבחר לודגה םלועה 

.תומ לא ירפ 

יכ דחא םלוע ןוילע השע אל ןכ לע 50 ה 
םינש םא 

ונניא הזה םלועה רמאיו יננעיו 112 ה 

ןכ לע דימת וב ןוכשי אל דובכה ,ץקה 
113 ה םישלחה דעב חכה ילעב וללפתה 

הזה םלועה ץק היהי ןידה םוי םלואו 
רובעת וב רשא אבה םלועה תישארו 

.התחשהה 

 4 26 et respondit ad me et dixit SI
 fueris videbis, et SI vixens,

 frequenter miraberis, quoniam
 festinans festinat saeculum

 pertransire 4 27 non capiet

 portare quae in temporibus lustis

 repromissa sunt, quoniam plenum
 maestitia est saeculum hoc et

 infirmitatibus

 7 12 et facti sunt introitus huius

 saeculi angusti et dolentes et

 laboriosi, paucae autem et malae et

 periculorum plenae et laborum

 magnorum fultae 7 13 nam

 maioris saeculi introitus spatiosi et
 securi et facientes inmortalitatis

 fructum

 7 50 propter hoc non fecit
 Altissimus unum saeculum sed duo

et respondit ad me et ا112] 42 7 

 dixit praesensP] saeculum non est

 finis, gloria in eo non frequens

 manet, propter hoc oraverunt qui

 potuerunt pro invahdis 7 43 [113]
 dies enim ludicn erit finis

 temporis[؟ huius et lnitium futuri

 inmortahs temporis, in quo

 pertransivit corruptela

םלוע הלימה הדקפתו העיפוה ירבעה ירוקמה ארזע ןוזחבש ,םירקוחה תרבס יפל 

ןמזבש תוריהזב קיסהל ןתינ ,תיניטלה יפ לע ליעלד ירבעה םוגרתבש תויורקיהב ךרעב 

םלועהו הזה םלועה .'ןדיע' לש עמשמב םלוע הלימב שומישה חוור תיבה ןברוח 
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ותאיצי ןמסמ (ןידה םוי)דחא םוי רשא םינדיע ,םינוש (tempores)'םינמז' םה אבה 

ייח .("אבה םלועה תישארו הזה םלועה ץק היהי ןידה םוי") הז לש ותסינכו הז לש 

בחרמל םאתומ הז הנומשכ ,ל"זח תורוקמב אבה םלוע ייחב ףלחוה יארקמה םלוע 

לש דיתע ,ותוהמ םצעב ףא אלא ,(אבה) דיתעב קר היהי אוהש תאזב קר אל ןמזה 

.תיטסינלהה תורפסב וחוורש תונונגסב ,תופוקתה ףוליחב שדח ןדיע 

תויתוא יתשב" ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר ירבד ימלשוריה יפ לע ליעל ואבוה םנמא 

םלועהש קיסהל היה ןתינ םהמ רשא ,"אבה םלועהו הזה םלועה ,תומלוע יתש וארבנ 

תקידבש המוד םלוא .הנושארה האירבכ םוקמה בחרמב ארבנה שדח םלוע אוה אבה 

ךכו .ונממ תרחואמ אלא ,ןנחוי 'ר לש הניא וז הסיפתש דמלל היושע תוליבקמה 
؛הבר תישארבב 

לכ הזה יה המ .םארב 'הב ,"םארביהב" ,ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר ."םארביהב" 

אלו למעב אל ךכ ,ןושלה תא ספות וניא הזה יהו ןושלה תא ןיספות תותואה 

."ושענ םימש" רבכו "ייי רבדב" אלא ומלוע תא 'קה ארב עגיב 

ךילע יתעמשש ינפמ ול 'א ימחנ רב לאומש 'רל הילאש האישנ הדוהי 'ר 

וזלעו ומש היב תוברעב בכורל ולוס" 'תכד ןיד אוה המ הדגא לעב תאש 

'רל תילאש ,ןיחכתשמ אלו ןידבומד יוא 'א [...] ול 'א י"(ה ,חס 'הת)וינפל 

'קה ארב וללה תותוא יתשב ,"םימלוע רוצ ייי היב" אלא ,ןכ 'א אלו רזעלא 
.ומלוע תא 

'ר 'אד ,דויב ארבנ אבה םלועה םא יהב ארבנ הזה םלועה םא ןיעדוי ונא ןיאו 

יהב ארבנ הזה םלועה יוה ,םארב יהב ,"םארבהב" ןנחוי 'ר םשב והבא 

.(109-107 ימע ,בי השרפ) 

אלא ,ימלשוריבש ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר תרמימ תליבקמ האב הנושארה הקספב 

לע רבדמ אוה .ללכ אבה םלוע לע אלו ,תומלוע ינש לע רבדמ ןנחוי 'ר ןיא ןאכש 

,למע אללו רובידב ארבנש ,םוקמה בחרמב ה"בקה לש "ומלוע" ,םלועה תאירב 

למע אלל תאטובמ א"ה תואש םשכ .םארבהב הלימבש א"ה תואה ןמ ןכ שרדו 

.דבלב ויוויצ רובידב אלא ,ץמאמ ילב ומלוע תא ארב ןכ ,ןושלב םירוציע ךותיח 

ובש ,ארקמ לש וטושפמ םינוש םניא ודיקפתו וז הקספב םארבהב לש םיברה יוניכ 

תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא") ץראו םימש לע הז יוניכ בסומ 

.("םימשו pא םיהלא 'ה 

היב" תא ול שרפל ןמחנ רב לאומש 'רמ האישנ הדוהי 'ר שקיב היינשה הקספב 

ןמחנ רב לאומש 'ר ליחתה ،4ול שריפש רחאל .הדגאה ךרד לע םילהתבש "ומש 

הבוט השרד היעשיבש '"ה היב" שרד אוה יכ ,רזעלא 'ר ובר לש ותומ תא תוכבל 

.תוחקנ שולש ידי לע ליעלד ונלש האבומב דצקתנ .64 
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."ומלוע תא 'קה 65ארב וללה תותוא יתשב ,םימלוע רוצ ייי היב" שרדש ,רתוי 

םלועה אוה ,"ומלוע" תאירב לע אלא ,תומלוע ינש לע םימלוע שרדנ םרט ןאכ ףא 

ד"וי ,תויתוא יתשב אלא תחא תואב אל וז השרד יפל ארבנו ,םוקמה בחרמב ארבנה 

םלוא .ומצע האישנ הדוהי 'ר ידי לע הרמאנ תישילשה הקספהש ןועטל רשפאי 
לש ונושל איה וז הקספ ירה ,אוה אל םאו ,ףסונ רבדב דוע ךיראהל ול ךייש םא קפס 

,אבה םלועהו הזה םלועה ,תומלוע ינש לע םימלוע שרודש הז אוה ،،.שרדמה רדסמ 

קר אל הליעומ וז הלאש .א"הב הזיאו ד"ויב ארבנ הזיא 67,לאושו רקוח אוהו 

איה הבוט ףא אלא ,םימלוע יובירה לעו ,רזעלא 'ר לש ותשרדל תינשרד הבחרהכ 

והבא 'ר לש ותשרד תא שרדמה הנוש הנושארה הקספב ליעל ירהש ,הריתס בשייל 

,םארבהבבותכב הזומרה א"ה תואה ,תחא תואב ארבנ םלועהש ןנחוי 'ר לש ומשמ 

הזה םלועהש ץרתמו ."תותוא יתשב" םלועה ארבנ רזעלא 'ר לש ותשרד יפל וליאו 

הז בושיי ידי לעו ,תויתוא יתשב האירב ירה ,ד"ויב ארבנ אבה םלועהו א"הב ארבנ 

.תישארבמש האירבכ ארבנ אבה םלועהש אצי 

'ר תשרד לש הרוצה תא ןנחוי 'ר םשמ והבא 'ר לש ותשרד השבל רבכ ימלשוריב 

רבכשכ ,("םימלוע רוצ")רזעלא 'ר רמאש ארקמ לע תבסומה ,("תויתוא יתש")רזעלא 

תומלוע ינש תאירבל זמר ןאכ אצמנ תעכו ,שרדמה לעב לש ושודיחו ותבחרה הגפסנ 

ןכאו 68,ןנחוי 'רמ עבונ הז ןכות ןיא .אבה םלועהו הזה םלועה ,םוקמה בחרמב 

לש ונברוח ירחא ארבנה רחא םלוע וניא אבה םלועה תירוקמהו המודקה הסיפתב 

.תושונאה לע אובל דמועה ןדיעה אוה אלא ,הזה םלועה 

םוכיס 

ךותמ בור יפ לע בטיה םינחבומ םלוע לש 'האולמו לבת'ו 'חצנ' יעמשמ ל"זח ןושלב 

םנשי .הדגאה לש המלועב ינשהו הכלהה לש המלועב רתוי חיכש ןושארה ؛רשקהה 

הקירוטר ירוריבב בשחתהל ךירצ םשומיש יכ םא ,םיינרוצו םייריבחת רכיה ינמיס םג 

םימרוגה .תוטשפב תונחבנ ןניאש תויורקיה לש טועימ שי םלוא .םירחא םירוריבבו 

םיקקוזה ,םימכח ןושל ךותב תורצק תואבומב ארקמ ןושל ךותמ םלוע ישומיש םה 

תא םהילע ליטה הדימ וזיאבו ,ןושארה יעמשמ ינשה בינה םייק הדימ וזיאב הערכה 

.תונשרדה לש היסולגורטהב הרוקש יפכ ,תוינושלה ויתוסיפת 

.ארב = רצי == רוצ 

198 ,מע ,ןמשריה האר 

.109 ,מע ,םש קבלאו רודואית תרודהמב הדוהי תחנמ האר הז חסונב הלאשה חוסינב םוגמג לע 

;התוללכב איה תבכרומ הלאש ןיידע ימלשוריה ןיבל הבר תישארב ןיב םייתורפסה םיסחיה 

םיסחי ,יקסבוקילימ האר 
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ןייעמה ןיאו םינמזה ךלהמב המצמוצ םתצופתש םייניב יעמשמ המכ םג שי 

םלוע .דוסיה יעמשמ ינשמ דחאב םתוא טולקל הייטנ הרצונו ,םהב ליגר רחואמה 

,םוקמה עמשמל םתוא ףרצל תרבוגו תכלוהה המגמה ףא לע ,אבה םלועו הזה 

תונוכתה תא םיאשונ םה .'הפוקת' ,'ןדיע' ,םייניב עמשמל וננועיט יפל םיכייש 

םה םה תירוטסיה הניחבמ לבא ,(תומלוע יובירה) םוקמ לש םלוע לש תוינרוצה 

הפשב ינש תיב תפוקת ןמ םיעודיה םינדיעה ינש ייוטיב לש תוינושלה םהיתוליבקמ 

.תינוויה aicbv תבית לש ולאל ליבקמב תושדח תוארוה השבל םלוע תביחשכ ,תינוויה 

תא םיוולמה םיקהבומ ןמז ייומיד ונמגדה 69ל"זח ןושלב תומלועה ינשב ןוידב 

םלועב אלו אבה םלועל קלח ןונגסה ןוגכ ,(אבה םלועה ,הזה םלועה)וללה םייוטיבה 

םוישכ תוקשונ תופוקת ירואיתו ,האירבו הברחה אלו הסינכו האיצי תונושל ,אבה 

'הפוקת' ,'ןדיע' קהבומה עמשמה ירה .ארזע ןוזח רפסבכ שממ ,רבעמה אוה ןידה 

ראשנ אוה רוריבבו ,אב אל 'לבתי ללכל לבא 'חצנ' ללכמ אצי ؛םייניב עמשמ אוה 

לש יומידה םימעפלש הארמ םיידומלתה תורוקמה חותינ .םוקמה אלו ,ןמזה רדגב 

אלא וניא ,"תומלוע יתש וארבנ" ןוגכ ,םוקמה בחרמב אבה םלועהו הזה םלועה 

.אבומ אוה ומשבש םכחה ןמזמ תרחואמ תוחתפתה 

.םלוע תומולעת ,ןמדירפ האר זט ,ד תובא לע .69 

םייפרגוילביבה םירוציקה 

(זו"שת) ס"שת םילשורי ,הגשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא ג"י = אובמ ,ןייטשפא 

ימלועה סרגנוקה ,"אתפסותבו הנשמב בצקמו לולצמ" ,ןמרוורב 'נ = ןמרוורב 

76-69 ימע ,ן"שת םילשורי ,1 הביטח ,ד ךרכ ,תודהיה יעדמל ירישעה 

K Brockelmann, Lexicon Syriacum, Hildesheim 1966 (Halle = ןמלקורב 
 (1928

םילשורי ,רמיהטרו יאו רמיהטרו א"ש תרודהמ ,תושרדמ יתב = תושרדמ יתב 
ח"כשת 

,טדימשדלוג 'ד תרודהמ ,הנשה שאר :א ,םיארונה םימיל רוזחמ = טדימשדלוג 
ל"שת םילשורי 

K A Fudeman and M I Gruber, "'Eternal King / King of the = רבורג 

 World', from the Bronze Age to Modern Times A Study in Lexical

 209-242 Semantics", Revue des Etudes Juives 166 (2007), pp

א םיקרפ ,"וחכתשנש תוארוהו םילמל רוקמכ טויפה" ,ןמרבה מ"א = ןמרבה 
34-29 ימע ,(ח"כשת-ז"כשת) 

,"'הדגאה ילעב' םה ימו הדגאה ישרדמ לש ןמוקמ והזיא" ,ןמשריה 'מ = ןמשריה 

208-190 ימע ,(ה"סשת)ג דומלת ירקחמ 
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ח"נשת םילשורי ,ברעמבו חרזמב הליפתה חסונ תושבגתה ,רדיו 'נ = רדיו 

רבע ירקח ,"םימיה ירבדל 'אתטישפ'הו שידקה תליפת" ,ןמצייו 'מ = שידק ,ןמצייו 

,ג"נשת ביבא-לת-םילשורי ,יאמש ןב 'ח תכירעב ,ואלב עשוהיל םישגומ ברעו 

א"לשת םילשורי ,ןושל יקרפ ,ןולי 'ח = ןולי 

ד"כשת םילשורי ,הנשמה דוקינל אובמ ,ןולי 'ח = אובמ ,ןולי 

R Loewe, "Jerome's Rendering of םלוע", HUCA 22 (1979), pp = הוול 
 265306

ג"כשת םילשורי ,לארשי ץראב תונוויו תינווי ,ןמרביל 'ש = תינווי ,ןמרביל 

 s Lieberman, Greek in Jewish Palestine, New York = (רוקמ) תינווי ,ןמרביל
 1942

 s Lieberman, "How Much Greek in Jewish = תינווי המכ ,ןמרביל
 Palestine", Biblical and Other Studies, ed. A Altman, Cambridge
 1963, pp 123-141 (=s Lieberman, Texts and Studies, New York

 1974, pp 216 234)
ןיציק יבשחמ לשו הדוהי רבדמ תכ לש םיתעה תרות" ,טכיל 'י = םיתעה ,טכיל 

ימע ,(ז"כשת) ח לארש^א ,"םירחא 70-63 

 M Schwabe and B Lifshitz, Beth She'arim, II, Jerusalem 1974 = ץישפיל
 (1967)

 c Milikowsky, "On the Formation and Transmission = םיסחי ,יקסבוקילימ
 of Bereshit Rabba and the Yerushalmi Questions of Redaction, Text

 criticism and Literary Relationships", The Jewish Quarterly Review 92

 (2002), pp 521-567
 c Milikowsky, "Trajectories of Return, = היצרוטסר ,יקסבוקילימ
 Restoration and Redemption in Rabbinic Judaism Elijah, the
 Messiah, the War of Gog, and the World to Come", Restoration,

 ed و M Scott, Leiden 2001, pp 265 280

 Th Noldeke, Mandaische Grammatik, Darmstadt 1964 = תיעדנמ ,הקדלנ
 (1875)

,חסונה תרוסמב ומוקמו (ילבב) ןירדהנס תכסמל ינמית די-בתכ ,ותבס 'מ = ותבס 
ח"נשת םילשורי 

M E Stone, Features of the Eschatology of IV Ezra, = םימיה תירחא ,ןוטס 
 1989 Atlanta

M E Stone, Fourth Ezra, Minneapolis 1989 = ארזע ,ןוטס 

ביבאלת-מילשורי ,תועבצאו החותפ די םעפ היה ףורגאה םג ,יחימע 'י = יחימע 
ן"שת 
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"םיחספ ילבב לש חסונה תרוסמב םיינמיתה דיה יבתכ לש םמוקמ" ,תימע 'א = תימע, 

HUCA 73 (2002).זע-אל ימע ٠ 

 R Payne Smith, Thesaurus Syriacus, Oxford 1901 = רצוא ,תימסןייפ

קרוי-וינ ,ןתנ יברד תובאו תובא תותכסמל אובמ ,ןיטשלקניפ א"א = ןיטשלקניפ 
א"ישת 

 H D Preuss, "םלועיי, Theological Dictionary of the Old Testament, = סיורפ

 ed G و Botterweck and H-J Fabry, X, Grand Rapids 1999, pp
 530545

םע חסונה ؛ןינמואה תא רכושה קרפ ,ךורע דומלת ,ןמדירפ י"ש = חסונה ,ןמדירפ 

ז"נשת םילשורי ,יללכ אובמ 

,(א"לשת) הל וננושל ,"םדוק רצקה לכ" ,ןמדירפ י"ש = םדוק רצקה לכ ,ןמדירפ 

,ב ,ל"זח ןושלב םירמאמ ץבוק ,[ךרוע] רשארב'מ=) 206-192 .129-117 ימע 

(326-299 ימע ,ם"שת םילשורי 

:ןושל ירעש ,"םילודג לש םמלוע" ,ןמדירפ י"ש = םילודג לש םמלוע ,ןמדירפ 

,רשא-רב השמל םישגומ םידוהיה תונושלבו תימראב ,תירבעה ןושלב םירקחמ 

285-272 ימע ,ח"סשת םילשורי ,ב ,ראיורב 'יו גרבספ 'ש ,ןממ 'א תכירעב 

,ןושאר חספ תכסמ לע אתקיתע אתפסות ,ןמדירפ י"ש = אתקיתע אתפסות ,ןמדירפ 

ג"סשת ןג-תמר ,אובמ ףוריצב ןשוריפו אתפסותהו הנשמה תוליבקמ 

חונימו ןושל ירקחמ ,"םלוע תומולעת" ,ןמדירפ י"ש = םלוע תומולעת ,ןמדירפ 

(הנכהב) תידומלתה תורפסב 

א"סשת םילשורי ,הקיטנמסה יארב תירבעה ,יתפרצ ע"בג = הקיטנמס ,יתפרצ 

ו"סשת ןג-תמר ,תיארקמה תירבעה ןולימ ,ירדק צ"מ = ירדק 

M Schwabe and B Lifshitz, Beth She'arim, II, Jerusalem = ץישפילו הבוש 
 (1967) 1974

ד ןושלב םירקחמ ,"םיאנתה ןושלב יובירב הרוצ ילופכ תומש" ,טיברש 'ש = טיברש 

373-335 ימע ,(ן"שת) 
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